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Mníšecký
zpravodaj

leden - únor 2009

(infor mace z Fojtky a Mníšku )

Pranostiky:
Leden
Lepší vlka pod oknem vidět než v lednu
pluh na poli.
Únor
Teplý únor - studené jaro, teplé léto.

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 10. prosince 2008 v
zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
Zastupitelstvo přijalo následující usnesení
135/12/08
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 1344 v k. ú. Fojtka, bude zřízeno věcné
břemeno
136/12/08
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o bezúplatný převod ppč. 1819/3 v k.
ú. Mníšek u Liberce na Pozemko-vý fond
137/12/08
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o bezúplatný převod ppč. 1723/2 v k.
ú. Mníšek u Liberce na Pozemko-vý fond
138/12/08
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na Ministerstvo vnitra na
koncové prvky varování připojované do Jednotného systému varování a
vyrozumění – místní rozhlas a schválilo zahájení výběrového řízení na dodavatele zařízení
139/12/08
ZO projednalo a schválilo přílohu č. 3 k Místnímu programu obnovy vesnice
140/12/08
ZO projednalo žádost ZŠ o ﬁnanční příspěvek na dopravu pro žáky ZŠ na akci
Ledová Praha, která se uskuteční 31. 1. 2009 a schválilo poskytnutí příspěvku.
Výše příspěvku bude stanovena na ZO v lednu 2009.
141/12/08
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5/2008 – dotace z Úřadu
práce
příjmy
25,744.506,- Kč
výdaje
25,744.506,- Kč.
142/12/08
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 6/2008 – převod výdajů z titulu
výjimky z počtu žáků, dotace z Úřadu práce příjmy: 25,585.227,- Kč výdaje:
25,585.227,- Kč
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143/12/08
ZO projednalo a a schválilo rozpočtové provizorium na rok 2009
příjmy – daňové příjmy
12,180.000,- Kč
dotace
645.000,- Kč
poplatky z vybraných činností a služeb
889.000,- Kč
ostatní příjmy
5,193.000,- Kč
celkem
18,907.000,- Kč
výdaje – provozní výdaje
kapitálové výdaje
celkem

15,907.400,- Kč
3,000.000,- Kč
18,907.400,- Kč

a dále schvaluje jeho čerpání ve výši ¼ jeho příjmů a výdajů do doby schválení
rozpočtu obce na r. 2009
144/12/08
ZO pověřilo starostu obce schvalováním případných rozpočtových změn, které
se uskuteční po schválení roz-počtového opatření č. 6/2008 v prosinci 2008,
týkajících se rozpočtu obce do konce roku 2008. Provedené roz-počtové změny
budou předloženy ZO ke schválení v lednu 2009..

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 14. ledna 2009 v
zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
Zastupitelstvo přijalo následující usnesení
1/01/09
ZO bere na vědomi provedené rozpočtové úpravy rozpočtu obce na rok 2008 a
rozpočtové opatření č. 7/2008
příjmy
25,880.090,74 Kč
výdaje
25,880.090,74 Kč
2/01/09
ZO projednalo a schválilo převod zhodnoceného majetku do majetku příspěvkové
organizace ZŠ Mníšek –
dodávka a montáž vertikálních žaluzií do ZŠ Mníšek ve výši 10.972,- Kč
3/01/09
ZO projednalo žádost Společnosti pro Jizerské hory o poskytnutí příspěvku na
akce „Ukliďme Jizerky, Soví Noc, atd. a schválilo ﬁnanční příspěvek ve výši
5.000,- Kč.
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4/01/09
ZO projednalo a schválilo Návrh změny č. 1 – územní studie Mníšek Fojtka, část
„A“ – Na Skřivanech
5/01/09
ZO projednalo a schválilo místní poplatky za odpad a ze psů pro r. 2009
odpad
500,- Kč/osoba
1 pes
200,- Kč
1 pes – důchodci
50,- Kč
každý další pes
300,- Kč
6/01/09
ZO projednalo a schválilo Rozhodnutí o námitce vč. odůvodnění podané k
Návrhu změny č. 3 územního plánu obce Mníšek – lokalita č. 39/Z3 – jedná se o
části ppč. 857/8, 857/9 a 958 v k. ú. Mníšek u Liberce – námitce se nevyhovuje
7/01/09
ZO vzalo na vědomí Zprávu o výsledcích projednání Návrhů změn č. 3 a 4
územního plánu obce Mníšek – součást odůvodnění Opatření obecné povahy
Hlasování: 7, 0, 0
8/01/09
ZO vydalo Opatření obecné povahy č. 1/2009 – Změna č. 3 ÚPO Mníšek
9/01/09
ZO vydalo Opatření obecné povahy č. 2/2009 – Změna č. 4 ÚPO Mníšek
10/01/09
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z EU na výstavbu Multifunkčního
setkávacího centra Mníšek a vybudování dětského hřiště – dotační program
ROP regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod.
11/01/09
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zpracování Projektu za účelem obdržení
dotace s ﬁrmou Europ Praha – Multifunkční setkávací centrum Mníšek a
vybudování dětského hřiště – dotační program ROP regionu soudrž-nosti NUTS
II Severovýchod
12/01/09
ZO projednalo a schválilo ustanovení funkce správce objektu Multifunkčního
setkávacího centra Mníšek a dět-ského hřiště a odměnu za výkon funkce ve výši
2.500,-Kč měsíčně, stanovení částky na údržbu a opravy ve výši 20.000,- Kč
ročně a dále ﬁnanční spoluúčast ve výši 7,5 % z rozpočtu Obce Mníšek
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13/01/09
ZO projednalo žádost o příspěvek pro ZŠ na akci Ledová Praha a schválilo ﬁn.
příspěvek na dopravu ve výši cca 8 tis.
14/01/09
ZO projednalo a schválilo jmenování komise pro výběr. řízení na dodavatele
„Koncových prvků varování připojovaných do jednotného systému varování a
vyrozumění“ – místní informační systém. Komise byla jmenována ve složení: p.
Slezák, Holubec, Pí Drobná, Škodová
15/01/09
ZO projednalo a schválilo ﬁnanční příspěvek ve výši 4.000,- Kč na hasičský
COUNTRY BÁL
Z důvodu ochrany osobních údajů v činnosti obce podle zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je plné znění usnesení
ZO a zápisu ze zasedání ZO k nahlédnutí na OÚ Mníšek.

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 11. února 2008 v zasedací
místnosti Obecního úřadu Mníšek

16/02/09
ZO projednalo a schválilo důvodovou zprávu k 5. změně ÚPO, na základě které
byly vyřazeny tyto lokality: 3/Z5, 10/Z5, 14/Z5, 18/Z5, 20/Z5, 22/Z5, 24/Z5, 25/Z5,
28/Z5, 30/Z5, 31/Z5, 46/Z5, 56/Z5, 57/Z5, 59/Z5, 60a/Z5, 60b/Z5, 64/Z5, 65/Z5
a 71/Z5. Vyřazení lokalit bylo provedeno na základě výsledků veřejnoprávního
projednání a následného dohadovacího řízení. Zároveň schválilo Zadání 5.
změny závazné části a ukládá staros-tovi obce, aby zajistil zpracování Návrhu
5. změny ÚPO Mníšek.
17/02/09
ZO projednalo žádost o zajištění bezpečnosti chodců v okolí křižovatky LiberecFrýdlant-Oldřichov v Hájích a pověřuje starostu obce jednáním s příslušnými
orgány (Ředitelství silnic a dálnic a Policie) k zajištění lepšího dopravního
značení
18/02/09
ZO projednalo stížnost na znečišťování pláže na přehradě Fojtka psími výkaly a
stížnost na koupání psů v pře-hradě. Bude zveřejněno v Mníšeckém zpravodaji,
budou instalovány tabule se zákazem venčení psů v okolí pře-hrady a zákazem
koupání psů v přehradě
19/02/09
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ZO projednalo a schválilo žádost o provozování občerstvení na přehradě Fojtka
v letním období
20/02/09
ZO projednalo a schválilo odměny zastupitelům dle naříz vlády č. 20/2009 Sb.
21/02/09
ZO projednalo stížnost obyvatel obecního domu čp. 244 na zneužívání sklepních
prostor cizími lidmi. Původci této činnosti budou vyzváni k nápravě, bude
zamezen přístup do těchto prostor cizím lidem.
22/02/09
ZO projednalo a schválilo urbanistickou studii Obytného souboru Mníšek v
lokalitě u hřiště – 26 RD
23/02/09
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na hasičský dopravní automobil
vč. zajištění doﬁnancování z ﬁn. prostředků obce
24/02/09
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na ukazatele okamžité rychlosti,
které budou instalovány u ZŠ, vč. zajištění doﬁnancování z ﬁn. prostředků obce
25/02/09
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní
komunikace v Polní a částečně v Zadní ul. vč. zajištění doﬁnancování z ﬁn.
prostředků obce
26/02/09
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kostela sv.
Mikuláše – obnova věže - vč. zajiš-tění doﬁnancování z ﬁn. prostředků obce
27/02/09
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kostela sv.
Mikuláše – oprava fasády lodi kos-tela vč. střechy - vč. zajištění doﬁnancování
z prostředků obce
28/02/09
ZO schválilo jmenování náhradního ověřovatele p. Zítku
Z důvodu ochrany osobních údajů v činnosti obce podle zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je plné znění usnesení
ZO a zápisu ze zasedání ZO k nahlédnutí na OÚ Mníšek.
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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
začal nový rok, rok 2009. Nastal čas rekapitulace naší práce, čas ohlédnutí, ale
také čas výhledu do budoucnosti, čas plánování další práce.
Především mi však dovolte, abych poděkoval zastupitelům, ale i zaměstnancům
úřadu za jejich odpovědnou práci a snahu dostat obec na vyšší úroveň.
Také Vám všem bych chtěl poděkovat za trpělivost, se kterou jste snášeli
nepohodlí vyvolané například rekonstrukcí chodníku ke škole, rekonstrukcí
komunikací atd.
Teď bych se chtěl vrátit k rekapitulaci naší práce. Jednou z nejsložitějších
byla rekonstrukce Čističky Odpadních Vod pod školou. Tato akce se podařila
zrealizovat díky podpoře krajského úřadu Libereckého kraje. V současné době
slouží obyvatelům a umožňuje další rozvoj těchto místních částí. Podařilo se
také zrekonstruovat prostranství před naší školou a vybudovat část chodníku
směrem do obce. Věřím, že se nám v letošním roce podaří tuto rekonstrukci
zdárně dokončit. Jedním z velkých projektů byla rekonstrukce místní komunikace
Na skřivany a to také díky podpoře Libereckého kraje.
Nemohu nevzpomenout na řadu menších akcí jako výměna oken ve škole a
školce, opravy střechy ve školce a zdravotním středisku, nové oplocení mateřské
školky, rekonstrukce hospody Na Hřišti, rekonstrukce veřejného osvětlení ve
Fojtce atd.
Důležitý je také výhled do budoucnosti.Čeká nás dokončení rekonstrukce
chodníků a místních komunikací, o kterých jsem se už zmínil. Doufám, že krajský
úřad Libereckého kraje k nám bude opět vstřícný a pomůže nám s ﬁnancováním
různých projektů, které jsme pro rok 2009 naplánovali.
Pojmenuji jen ty nejzávažnější problémy. Za velmi důležité považujeme
snížit rychlost vozidel u školy a na komunikaci 1/13 v prostoru přechodu k
zastávce a křižovatky. Pokusíme se o vybudování bezdrátového rozhlasu jak
v Mníšku tak samozřejmě ve Fojtce. Požádali jsme o dotaci na pořízení nového
hasičského auta atd. V rámci dotačních programů EU jsme požádali o příspěvek
na vybudování multifunkčního setkávacího centra na přehradě a dětského hřiště
v zadním traktu mateřské školky.
Začínáme pomalu projektovat prodloužení kanalizace a vodovodního řadu
směrem do Fojtky, což bude velmi složité a nákladné, ale věřím, že si s tím
poradíme. Ve hře je stále rekonstrukce školy a rozšíření stravovacího provozu.
Toto jsou jen ty nejzávažnější problémy k řešení, jsou to jistě rozsáhlé plány,
ale jak doufám, budeme při jejich realizaci úspěšní.
Rád bych popřál všem obyvatelům Mníšku a Fojtky hodně spokojenosti,
rodinné a sousedské pohody, úspěchů v zaměstnání i v osobním životě nejen v
tomto roce, ale po celý život.
Rád bych, abychom i nadále spolupracovali v přátelském a sousedském
ovzduší a aby nám tato práce přinášela jen radost a spokojenost.
Roman Slezák, starosta
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MATEŘSKÁ ŠKOLA MNÍŠEK
Rok 2008 jsme zakončili Vánočními slavnostmi. Účast rodičů byla hojná, na chvíli se
zastavili v tom předvánočním shonu a potěšili se vystoupením dětí . Popřáli jsme si
úspěšný start v novém roce, hodně zdraví a radosti z dětí. Přikládáme foto z atmosféry v
MŠ! Děkujeme také všem sponzorům za ﬁnanční podporu naší mateřské školy. Částka
za rok 2008 činila 55.400,- Kč. Z této částky byly zakoupeny hračky a metodické pomůcky
pro naše děti. Zbytek peněz bude dán na vybavení zadní zahrady.
Akce v MŠ na měsíc leden 09 :
13.1.09 - k nám přijelo divadlo Rolnička s „Loupežnickou pohádkou“,
30.1.09 - se starší děti zúčastnily představení „Hrnečku vař“ v Naivním divadle v Liberci.
Jinak si s dětmi doufáme užijeme trochu sněhu a trochu si zazávodíme!
Fotky z jednotlivých akcí a seznam sponzorů si můžete stáhnout na webových stránkách
školy.
Za MŠ: Janoušková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
•
V sobotu 6. prosince 2008 se v základní škole uskutečnily tradiční Vánoční
slavnosti. Pozvali jsme na ně i naše přátele z partnerských škol v polské Gozdnicy. Pro
rodiče a přátele školy připravily děti bohatý kulturní program, do kterého se také zapojili
naši polští přátelé. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě slavností podíleli.
•
V pátek 23.ledna 2009 proběhl ve škole zápis žáků do 1. třídy. Pro děti i jejich
rodiče jsme přichystali za přispění OÚ Mníšek malé občerstvení. K zápisu se dostavilo
celkem 23 budoucích prvňáčků. Již se na ně těšíme.
•
Zápis do mateřské školy proběhne 24. dubna od 10 do 12 hodin v budově 1.
oddělení MS. K zápisu je nutné přinést žádost o přijetí do MŠ a rodný list dítěte.
Při rozhodování o přijetí dětí do MŠ budeme postupovat dle těchto kritérií:
- Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku.
- K 1. 9. musí být dítěti 3 roky.
- Zaměstnanost rodičů.
- Trvalý pobyt dítěte v Mníšku, Fojtce ,Oldřichově v Hájích .
- Počet dnů docházky dítěte do mateřské školy a délka jeho pobytu v těchto dnech.
- Zdravotní důvody.
- V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec.
Mgr. Věra Rosenbergová
ředitelka školy
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LEDOVÁ PRAHA
O pololetních prázdninách se žáci naší školy zúčastnili akce Ledová
Praha. Praha pořádá v tyto dny odměnu pro děti za vysvědčí a to formou
volných vstupů do muzeí a dalších kulturních památek.
Prvním cílem ledového putování bylo 3D kino IMAX a napínavý příběh
o Tyranosaurovi. Čekalo nás uhýbání před padajícími kameny, útočícími
ještěry …..
Následovala prohlídka Paláce Flora spojená s obědem. S plnými
bříšky jsme se vydali metrem do Národního Muzea. Každý si našel své
– od mamutů až po výstavu Česká republika.
Na konec kolem sv. Václava podívat se na Pražský orloj a na mňamku
do originální belgické pralinkárny. Více už jsme bohužel nestihli.
Na závěr chceme poděkovat panu starostovi a zastupitelstvu za
ﬁnanční příspěvek na dopravu a tím umožnění i celého výletu.
Děkujeme dětem, že se nepoztrácely a byly naprosto spolehlivé a sobě
stačné.
Jana Deduchová a Dana Andělová
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CZECH POINT
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.
Obecní úřad v Mníšku je jedním z několika úřadů v ČR, které svým
občanům začaly poskytovat od prosince r. 2008 novou službu – ověřené
výstupy z katastru nemovitostí (výpisy bez snímků), z obchodního
rejstříku, ze živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů a bodový systém
řidičů.

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN
DĚTSKÉHO LÉKAŘE V MNÍŠKU
(MUDR. JAN TOMÁŠEK, 602366422)
Út:
Čt:

7,30 – 10,30 hod ordinace
11,00 – 14,00 hod poradna (sudý týden)
12,30 – 15,30 hod. ordinace

ZATOULANÍ PSI A KOČKY
Vážení občané,
v případě, že naleznete na území obce Mníšek a Fojtky zatoulaného
neznámého psa, kontaktujte Obecní úřad v Mníšku, který má uzavřenou
smlouvu o podmínkách převzetí zatoulaného zvířete s Útulkem AZYLPES
– Krásný les č.p. 3.
Nalezené zvíře bude v útulku umístěno pouze na základě objednávky,
kterou vystaví Obecní úřad Mníšek, aniž by nálezce musel hradit poplatek
útulku.
V případě, že občan odveze nalezené zvíře do jiného útulku, např. do
Liberce, ﬁnanční náklady, které bude po Vás útulek uplatňovat, nemůže
Obecní úřad uhradit!
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ŽIJÍ MEZI NÁMI
VÁCLAV HARMÁČEK
Do naší obce se v roce 1960 po absolvování dvouleté vojenské služby v
Liberci přistěhoval mladý učitel do rodiny své manželky Hany, rozené Kocourové. Před plněním vojenské povinnosti působil na školách v obcích Nýřany a
Koloveč na Plzeňsku. To bylo jeho dřívějším bydlištěm, ačkoliv rodným místem
je Praha.
Po několikaletých dobrých výsledcích ve výchovně vzdělávací práci byl jmenován Odborem školství ONV Liberec do školských řídících funkcí. Dva roky byl
zástupem ředitele naší ZDŠ (1980-1982), pět let ředitelem ZDŠ Stráž nad Nisou
(1982-1987) a čtyři roky ředitelem naší školy (1987-1991). Bylo to především
pro dobré hodnocení jeho učebních a výchovných výsledků, ale i pro celkově
aktivní práci a obětavost nejen pro žáky ve škole, ale i pro veřejnost. S dětmi
v zájmové oblasti, ve vedení a v práci pionýrské organizace, při pěkných několikaletých a dětmi velmi dobře hodnocených družebních výměnách pionýrů s
polskými harcery z Wroclawi po více než 14 roků v letech 1962-1976. Patřil sem i
dlouhodobě časově náročný nácvik spartakiádních skladeb žáků pro dvojí veřejná vystoupení na okresních a celokrajských slavnostech vždy znovu po 5 letech.
Na aktivitu pana učitele dobře vzpomínají bývalí žáci školy také pro každoroční
pořádání třídenních, i delších školních výletů. Ty byly místo autobusových zájezdů netradičně organizovány jako oblíbené pěší putování po turistických trasách
v Krkonoších, Beskydech, Vysokých a Nízkých Tatrách, či jinde. Vedly nejen ke
konkrétnějšímu poznávání naší vlasti, ale i k utužování dobrých vztahů mezi
žáky. Za zvlášť významné považovalo vedení školy, ale i mníšecká veřejnost,
zapojení učitele Václava Harmáčka do chovu včel, který na naší škole zavedl.
Po přistěhování do Mníšku sám získával lásku a přímou praxi v této činnosti od
svého tchána Ladislava Kocoura, známého a úspěšného včelaře. Nelitoval čas a
ochotně i rád předával získané zkušenosti našim dětem ve včelařském kroužku,
který založil a po řadu let úspěšně vedl v původně opuštěném včelíně pod skálou na bývalém školním pozemku. Úspěchy v této oblasti vedly až k jeho zvolení
do funkce včelařského důvěrníka pro naši oblast v okrese Liberec.
Učitelská dvojice Hana a Václav Harmáčkovi byla po dlouhá léta významnou a
vedením školy i veřejností uznávanou pedagogickou autoritou. Vždyť s výjimkou
snad 2 let na počátku jejich učitelské dráhy poctivě věnovali Liberecku, naší
škole a obci celý svůj aktivní zaměstnanecký život. Kolik je podobných příkladů?
Mníšek měl toto štěstí. Hana Harmáčková každoročně v l. a 2. ročníku přiměřeně, důsledně a bez ohledu na svůj volný čas vštěpovala dětem při prvních školních krůčcích základy potřebných pracovních návyků a dbala na dobré osvojení
školních vědomostí a povinností. To vše v úzké spolupráci s rodiči. Václav zase
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na 2. stupni školy účinně rozvíjel vedle výuky také dětskou zájmovou sféru. Jako
výchovný poradce pro volbu povolání také jejich celkovou orientaci v nabízených profesních možnostech k usnadnění správné volby. Stopy jejich práce a
opravdového zanícení pro svůj obor si dosud nese snad celá generace dnešních
dospěláků.
Oba nelitovali času ani ve vzdělávání veřejnosti. Jako členové místní organizace Českého červeného kříže zejména při přednáškách a praktických činnostech
ve zdravovědě. Oba byli absolventy 12tihodinového kurzu první pomoci, pan
Harmáček i 40tihodinového. To dávalo předpoklad pro školení žáků, ale i spoluobčanů, pro případný prvotní a okamžitý téměř profesionální zásah. To činili po
mnoho let a praxi nezapomněli dosud.
Koncem 60. let byl v naší obci založen Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ),
jehož hlavní náplní bylo a je řešení veřejné pozornosti jubilantům, radostem i
strastem občanů, od narození přes životní výročí, vojenskou službu, stříbrné
a zlaté svatby, až ke kondolencím v případě úmrtí člena rodiny. Od samotného
počátku byli do nového sboru vybráni i oba manželé Harmáčkovi spolu s několika veřejně uznávanými občany. Pan Harmáček tento sbor po celou dobu vede,
zajišťuje a stále řídí. Všichni vykonávají tuto činnost dobrovolně a obětavě až do
dnešních dnů, tedy po více než 40 let !!! Úctyhodné. Při tom to není činnost časově snadná. Od zajišťování vítání nových občánků 1x – 2x v roce, přes zasílání
gratulací k významným životním výročím, organizaci oslav jubilejních svateb, až
po vyjádření soustrastí při úmrtích občanů. Pan Harmáček se po několik let sám
loučil a pronášel smuteční řeč nad rakví v krematoriu v Liberci.
Zájem o veřejné dění v naší obci přivedl Václava Harmáčka i mezi kandidáty
na poslance našeho MNV. Od voleb v roce 1971 pracoval v přiděleném volebním úseku nepřetržitě až do roku 1986. V každém volebním období byl členem
rady MNV, tedy řídícího orgánu obce a vždy obstál se ctí. Byl také neuvolněným
místopředsedou i tajemníkem MNV. To vše i v době spojení Mníšku a Oldřichova v Hájích od 1. května 1976 do sametové revoluce, respektive do plenárního
zasedání ONV Liberec dne 23. března 1990, kdy došlo k úřednímu rozhodnutí o
zpětném rozdělení naší obce na původní dvě samostatné části.
Uvedený stručný výčet aspoň těch nejdůležitějších profesních i zájmových činností Václava Harmáčka a jeho manželky Hany ve vztahu k svěřeným školním
dětem, ale i k dobrovolné práci pro veřejnost přesvědčivě ukazuje jejich mimořádný a obětavý postoj, jakoby samozřejmý z titulu občanů obce. Samozřejmé
to však není. Naopak. Příkladné, často nevídané. Zaslouží si to upřímné poděkování a občanské následování.
Mgr. Ladislav Ulrych
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Vaším
obecním úřadem
VYHLAŠUJE
HUMANITÁRNÍ
�
�
�
�
�

SBÍRKU

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční
Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
knihy
VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE:
obnošené boty, svetry,
elektrospotřebiče, ledničky, televize,
nábytek, počítače, jízdní kola, lyže
dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
Sbírka se uskuteční ve Vaší obci

dne:

6. 4. a 8. 4. 2009

čas:

8.00 – 17.00 hod

místo: OÚ Mníšek
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje
materiální pomoc potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.
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INFORMACE
Oznamujeme občanům, že od 1. 7. 2008 zahájilo svoji činnost
„Středisko služeb Mikroregion Jizerské Podhůří „
( provozování vody)
se sídlem na Obecním úřadě Mníšek
Kontaktní adresa: Středisko služeb Mikroregion JP
Oldřichovská 185, Mníšek, 463 31 Chrastava
Telefon: 482 311 728

Pracovníci: pan Milan Mádle, Petr Effenberger (mjp.voda@obec-mnisek.cz),
paní Lada Zimová - účetní (lada.zimova@obec-mnisek.cz)
Provozní doba: Po a St 8.00 – 17.00 hod., Pá 8.00 – 12.00 hod

MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD A ZE PSŮ V R. 2009
V r. 2009 zůstává výše poplatků stejná jako v r. 2008, tzn.:
Místní poplatek za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 500,- Kč za 1
osobu
Poplatek ze psů:

1 pes
1 pes – důchodci
každý další pes

200,- Kč
50,- Kč
300,- Kč

Splatnost všech místních poplatků je do 30. 4. 2009.
Přehled výdajů za odpady v r. 2007 a v r. 2008
nádoby na odpad
tříděný odpad
velkoobjemové kontejnéry

r. 2007
r. 2008
699.245,737 301,73.133,130 242,159.081,184 004,-----------------------------------931.459,1 051 547,stránka 15

HOSPŮDKA NA HŘIŠTI V MNÍŠKU
Přijďte si posedět a pobavit se do nově zrekonstruované
Hospůdky Na hřišti v Mníšku.
Otevírací doba:
Po
zavřeno
Út – Čt 15.00 - 22.00
Pá – So 16.00 - 24.00
Ne
16.00 - 21.00
Po dohodě je možné objednat reservé na společenské akce
(oslavy, schůze …).
Kontaktní osoba: Miluše Holubcová, mobil: 720175222
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MNÍŠECKÉ A FOJTECKÉ ROZHLEDY
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HISTORICKÁ MÍSTA NAŠÍ OBCE
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JÖKULSÁFGLJÚFUR PODRUHÉ (10 DÍL)
V Hólmatutunguru se k naší cestě zleva přidává potok. Na jeho levém břehu se táhne
další eyan, tento je bezejmenný. Jeho stěna vypadá impozantně, protože ji tvoří čedičové
sloupy 1 m v průměru. Na břehu potoka jich leží spousty zlomených. Cesta po pár set
metrech končí a šipka ukazuje přes potok a tam dál pokračuje. Tak se zouváme a co
nejrychleji brodíme. Voda je ne-skutečně ledová, tak 4 °C. Víc nemá. Chtěl jsem si na to
uchovat vzpomínku a kvůli fotce lezu do vody ještě jednou. Fakt nic moc.
Před námi stojí několik zvláštních skalních útvarů. Tvoří je jak jinak čedičové sloupy, ale
jejich vrstvy jsou všelijak prohnuté a přetočené, dokonce i do horizontální polohy. Jedna
skála připomíná nějakého ptáka, nebo snad hada?
Začalo svítit slunce, obloha je zvláštně světle modrá. Blížíme se k Eyanu ve Vesturdaluru.
Mám, myslím, dobrý nápad. A to, že půjdeme po Eyanu mimo cestu, aby to bylo trochu
zajímavější. Jiřka a hlavně Martina to moc neocenily. Stupeň jejich otrávení a naštvání
narůstá s obtížností terénu. A když nám trek zkříží značená cesta, holky jdou po ní a já
dál po Eyanu.
Jdu po silné a měkké vrstvě mechu, brodím se po kolena vrbkami. Přelézám údolíčka.
Paráda. Když se dívám dolů z okraje Eyanu, hodně mi to připomíná stolovky. Jenže tahle
je 100 krát nižší.
Na křižovatce pod Eyanem, pod parkovištěm potkávám Jiřku s Martinou. Takže volím
taktickou přestávku se svačinou, abych nedráždil a dal jim patřičný náskok. Trasa se
uhnula od vody. Vede mezi pozoruhodnými čedičovými útvary, které jsou mimo jiných
předmětem ochrany ná¬rodního parku. Skály mají bizarní tvary zcela abstraktní i konkrétní jako například homole cukru s neuvěřitelně uspořádanými vrstvami sloupů, dokonce i
do kruhu. Ty menší jsou jako kopce zmrzliny s minijeskyňkami. Za touto svéráznou galerii
je rozcestí. Doprava se jde na Raudhólar, což je vrchol bývalé kaldery, do leva do Ásbygi.
Volím cestu vlevo.
Krajina je mírně kopečkovitá. Z pod řídké vegetace prosvítá červená půda. Slunce pálí
o stošest. Na obzoru se mi zjevuje okraj kaňonu v Ásbyrgi. Ale stále to je kus cesty. V
jednom malém jezírku fotím listy a plody vachty trojlisté. Rostlina vypadá exoticky na to,
že roste v mírném pásmu. Je příbuzná s tropickými anturiemi a ﬁlodendrony. Nápadné
jsou její červené palice s plody.
Asi tak 100 m od okraje je holá skála a rostliny tu jsou ostrůvkovitě rozptýleny. Zaujala mě
stružka, vymletá do kamene. Je klikatá, nepravidelně se rozšiřuje. Místy v ní stojí voda.
Stružka mě zavedla až k okraji kaňonu, kde se voda nejprve nahromadí v malé strži, která
má asi 3 m v průměru a z ní přepadává do jezírka. Jdu podél okraje kaňonu doprava, jak
ukazují označníky. Pomalu se stmívá, kemp už je na dohled. Jenže jak se dostanu dolů?
Snad nebudu muset jít až na konec stěny kaňonu, kde se přirozeně svažuje do louky
a pak se zase sáhodlouze vracet. Jsem docela zvědav‘, kde skončím mezi břízkami.
Na označníku je šipka dolů, okraj je vykousnutý a na něm je přidělané lano. Fajn. Tak
lezu. Není to problém. Za půl hodiny jsem přešel louku a v půl desáté večer jsem dorazil
do kempu. Jdu rovnou do recepce, protože potřebuji rozměnit peníze na sprchu. Paní
správcová zrovna nasedala do auta, ale přesto se vrátila a velmi ochotně mi rozměnila
bankovky na mince.
Ve sprše jsem zjistil, že žádné peníze nepotřebuji, protože jedna sprcha má rozbitou „kasičku“ a teplá voda teče neomezeně.
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